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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år både  de materielle og mentale 
forhold for den enkelte og familien 

▪ Danskerne har store  forventninger til  løn, vilkår, 
jobmuligheder, uddannelse og karriere.

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange især unge er skuffede over virkeligheden.

▪ Det samme gælder mange offentlige ansatte – hvor 
reduktion, usikkerhed og mistillid har præget de sidste år.
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Megatrend
A New World Order  



The west is no 
longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak og Nordkorea 



Usikker tid og verden og EU 
frem mod 2030  

▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

▪ Trump, Brexit, Rusland, Nordkorea …

▪ Ressourcerne også de digitale og magten over dem 
lige så vigtig som militær kapacitet.

▪ En uforudsigelig verden – usikkerhed og forvirring 

▪ Vi skal være klar på at blive klogere … 



Mangfoldighed og Usikkerhed 
2030

▪ ”Verden er fuld af muligheder og ret skræmmende” 

▪ Økonomisk er Sydøstasien dominerende med mere end   3 
milliarder middelklasseforbrugere.

▪ USA stadig supermagt og til dels Kina, Indien, og Rusland

▪ I Danmark er vi udfordret som en lille åben økonomi, vi skal 
satse på langt flere lande, grupper og typer af produkter og 
services end for 10 år siden

▪ Det går op og ned med udsving i konjunkturer fra år til år, som vi 
kendte det fra landbruget, men nu gælder det alle virksomheder 
og på arbejdsmarkedet 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 74.962

10-19 683.704 644.168 -39.536

20-29 777.628 755.990 -21.638

30-39 677.131 795.246 118.115

40-49 769.527 672.937 -96.590

50-59 792.386 752.501 -39.885

60-69 665.064 745.307 80.243

70-79 535.894 574.103 38.209

80-89 212.212 349.413 137.201

90 + 43.784 56.402 12.618

I alt 5.783.524 6.047.223 263.699





Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6 
år, og der er alting alligevel forandret

▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og 
nye forretningsmodeller

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden – vi ligger 
lavt på europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Virksomheder – nødt til bredere og mere åben 
rekrutteringsstrategier i form af uddannelse af egne 
og nye medarbejdere – freelancere mv.



Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på de 
faglærte og folk med  
digitale kompetencer på 
alle niveauer

▪Vækst;
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Disruptive technology
Mega Tech 2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Vi kommer alle til at bruge og elske teknologier, som vi ikke 
kender og vi måske troede var ude. 



3D  print



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Også selv om kun  5 % i 2017 brugte AI

▪ Intelligente materialer og styringssystemer i byggeri, 
sundhed, detail  og transport

▪ Revolution  på drift og servicen også i - bogholderi, 
løn, standardviden f.eks. Advokat 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 



Hvad kan erstattes?



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  25 % i 2025 



Det meget fleksible 
arbejdsmarked!

▪ Forskere og konsulenthuse forudsiger at 40 % af 
eksisterende job forsvinder i 2030?

▪ Prognoser for, hvordan teknologier kan overtage 
bestemte jobfunktioner  

▪ Samfund og arbejdsmarked uændret 15 år frem

▪ Urealistisk – vi har et meget dynamisk og omskiftelig 
arbejdsmarked i DK

▪ Halvdel af job og stillinger forsvinder på 10 år og lige 
så mange nye opstår! 



Nutidens og fremtidens 
Medlemmer 



Organisation nu og fremover 

▪ Individualisering – det skal betyde noget for mig, min 
familie og de nærmeste

▪ Vi vil selv bestemme produkt, bolig, A-kasse og 
organisation

▪ I dag ofte fælles interesse mellem arbejdsgiver og 
lønmodtager - skabe og bevare arbejdspladser. CSR

▪ Fællesskab med andre – samme interesse og fag og 
gøre en forskel for andre, samfundet og i verden 



De seks generationer:  
værdier og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers
født 1940 - 54
ca. 61 til 77 år

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn. 

▪ Kollektivisme og solidaritet - ens for alle

▪ Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

▪ De ved, at der skal ydes, før der kan nydes…

▪ Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og lønnen ikke så 
vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

▪ Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, 
ægtefælle – så stopper de med at arbejde

▪ Selv definere senior og alderdom og flere og flere især mænd 
fortsætter med at arbejde frivilligt!



Generations Jones 
og X

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod 
organisationer 

▪ Nytteperspektivet – hvad får jeg for pengene?

▪ Servicen skal være lækker, personligt designet til mig og nem at 
forstå og gå til!

▪ Det må gerne  signalere status og penge nok

▪ Arbejde og løn er også dit eget ansvar .

▪ Kommunikation– nogle digitale og andre som Babyboomers –
men flere og flere vil forvente og foretrække  kontakt pr. e-mail 
og sms 



De digitale indfødte 



▪ Glem fastnet, automatiske medlemskabsskaber af A-
kasser, faglige organisationer

▪ What´s in it for me! 

▪ De er mest optaget af fælles faglige interesser og
fællesskabet med andre i provinsen DK men også
World Wide

▪ Gaming- generation – de er vant til konstant 
belønning – Instant gratification,  yes please 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

▪ Engageret og god attitude –

▪ ” Når man endelig bevæger sig ud i den fysiske

verden”



Mange andre 

▪ Vi har og får mange forskellige indvandrergrupper -
tyrkiske, pakistanske, mv.

▪ Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, Mellemøsten, 
Mellemamerika og Asien 

▪ Mennesker som ikke kender vores velfærdssystemer 
og krav og rettigheder systemer, sprog på 
arbejdsmarkedet 

▪ De er også potentielle medlemmer og anbefaling og 
familien



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som 
fortjener respekt! 

Fremtidens fagforening  



Fremtidens faglige 
organisation

▪ Tidligere var staten din mor og far og passede på dig 
(arbejdsmiljø, arbejdsskade mv.)

▪ Hvis man er aktiv på arbejdsmarkedet er det ofte 
virksomheden, som passer på dig

▪ Det sociale ansvar  - CSR 

▪ Hvis man er udenfor arbejdsmarked pga. sygdom eller 
andet, så er man på herrens mark

▪ Fagforeningens betydning for den enkelte er langt 
større i dag end tidligere ……….



The New Way! 

▪ Organisationen som facilitator for det gode livsforløb 
for den enkelte (ansættelse og freelance) 

▪ Stort behov for at kunne tilbyde en langt mere 
individuel sparring, rådgivning i forhold til løn vilkår, 
og uddannelsesbehov

▪ Opbygning af fleksible kollektive systemer med 
hensyn til pension og sikring af den enkelte, som 
hjælper freelancere. 



Rekruttering af nye 
medlemmer

▪ De unge – ønsker - vigtigste karriere og personlig 
udvikling, fleksibilitet og  løn - bonus

▪ Organisationsarbejde sker på anbefaling  af andre 
eller bliver bedt om at træde 
til(frivillighedsundersøgelsen)

▪ Fortællinger om den gode medlemsservice og 
anbefaling mundtlig og digital 

▪ Uddannelsesinstitutioner og medlemmer er de lokale 
og centrale salgsmedarbejdere
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